
                                                                                    
 

 

Ročník 12, školní rok 2016/2017, číslo 1 

Zajímavosti, novinky a nápady 

ZŠ Soběslav, Komenského 

Blíží se konec října a to znamená, že zanedlouho bude Halloween. 

Všichni se na něj určitě těší. 

Jak jistě všichni víte, Halloween se slaví 31. října.  

Tradičními znaky Halloweenu jsou vyřezané dýně se svíčkou uvnitř, 

dále čarodějky, duchové, černé kočky, košťata, oheň, příšery, kostlivci 

a sovy. Typickými barvami jsou černá a oranžová. 

Mezi zvyky a tradice patří například: vydlabávání dýní a koledování.  

 

Natálie Šímová, VIII. B 



                                                                                    
 

          Podzimní rovnodennost 

Co je to rovnodennost? 

-Rovnodennost je v astronomii okamžik, kdy je Slunce v rovině zemského rovníku, takže 

jeho paprsky dopadají na Zemi kolmo k její ose. Rovnodennost nastává dvakrát do roka. 

Kdy to bude? 

-Tento rok to vychází na 22. září 2016 v 16:22h. 

-Příští rok to vychází na 22. září 2016 v 22:02h.  

Co to znamená? 

-To znamená, že den a noc mají stejnou délku. 
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Můj koníček  

Chov králíků 

Můj koníček jsou zvířata a příroda. Zde vám popíšu, jak pečovat o králíky. 

1. Králík by měl být v kotci, který není malý, a ani moc velký, také záleží na velikosti 

králíka. Měl by být vybaven podestýlkou ze slámy, miskou na krmení a vodou. 

(Popřípadě napáječku na pletivo dvířek.) 

 

2. Krmení by mělo být vyvážené, většinou obilí s granulemi. Samicím v říji nedávat moc, 

aby nebyla mláďata při narození příliš velká. Důležitou částí jídelníčku je seno, 

funguje jako doplněk stravy. 

 

3. Králíky lidé chovají spíše pro maso, ale také je chovají pro výstavy. Masitá plemena 

jsou třeba Meklemburský strakáč. Plemena jsou členěna podle velikosti do: velkých 

(Belgický obr), středních (Český strakáč) a malých (Zakrslý tříslový).   

 

4. Výstavy si města pořádají podle toho, jak se zdejší svaz dohodl (v Soběslavi se koná 

každý podzim). Součástí výstav je také posuzování, ve kterém se obodují králíci a 

rozdají se ceny. Výstavy jsou městské, okresní a státní, na které se dává ocenění: 

,,Šampion ČR.“ (V soběslavské organizaci chovatelů králíků máme člena, který dostal 

cenu Šampion ČR - p. Miloše Sudu, který chová Vídeňské).   
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POZNEJTE NAŠE NOVÉ UČITELE 

1. MŮŽETE NÁM ŘÍCT NĚCO O SOBĚ? 

Mgr. Hrušková Kateřina: Pokud kohokoliv cokoliv zajímá, může se zeptat osobně. 

Mgr. Žák Radovan: Mám rád svoji rodinu, kolo a bramboráky nebo cmundu. A taky    

                                    když prší, a taky prázdniny a kafe a taky psy, kočky, a taky …… 

Mgr. Ťoupalová Veronika: Jsem z Tábora. Ráda sportuji, tančím, venčím psy a nyní  

                                                 mě pohltila mánie antistresových omalovánek. 

2. ČÍM JSTE CHTĚL/A BÝT JAKO MLADÝ/Á ? 

Mgr. Hrušková Kateřina: Učitelkou matematiky a zeměpisu. 

Mgr. Žák Radovan: No přece popelářem! 

Mgr: Ťoupalová Veronika: Určitě princezna, ale nějak to neklaplo. :D 

3. PROČ JSTE SE ROZHODL/A UČIT ZROVNA NA TÉTO ŠKOLE? 

Mgr. Hrušková Kateřina: Protože jsem tady už učila a jsou tady moc fajn lidé. 

Mgr. Žák Radovan: Protože doma by mě nikdo neposlouchal. 

Mgr. Ťoupalová Veronika: Líbilo se mi, že je to menší škola a je blízko mého bydliště. 

4. UČIL VÁS NĚKDO Z NAŠICH SOUČASNÝCH UČITELŮ? 

Mgr. Hrušková Kateřina: Ne. 

Mgr. Žák Radovan: Ne. 

Mgr. Ťoupalová Veronika: Ne. 

5. JSTE V NAŠÍ ŠKOLE SPOKOJEN/A? 

Mgr. Hrušková Kateřina: Ano. 

Mgr. Žák Radovan: Zatím ano, mám skvělou třídu 6. B 

Mgr. Ťoupalová Veronika: Ano. 

6. JSOU NAŠE DĚTI HODNÉ? 

Mgr. Hrušková Kateřina: To existuje? 

Mgr. Žák Radovan: Když v noci spí, tak ano. 

Mgr. Ťoupalová Veronika: Většina. 

7. JAKÉ VÝUCE DÁVÁTE PŘEDNOST? 

Mgr. Hrušková Kateřina: Od všeho trošku, nejvíce uplatňuji vlastní hlavou a ústy. 

Mgr. Žák Radovan: Myslím, že je dobré to kombinovat. Všechno má svá plus. 

 Mgr. Ťoupalová Veronika: Záleží na předmětu.         
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Památky v Soběslavi 

Kašna svatého Floriána 

Šestiúhelníková kamenná kašna se sochou sv. Floriána je umístěna v 

historickém centru města na náměstí Republiky. Na místě původní dřevěné 

kašny z poč. 16 století postavil r. 1724 počátecký kameník Gotfried Ohnesorch 

kamennou kašnu. Sochu sv. Floriána zhotovil Josef Antonín Koranda 

z Německého Brodu. 

památkově chráněno od 3. 5. 1958 

Kvíz 

1) Kde se kašna nachází?    A) V centru města      B) Na okraji  města 

2) Co zde bylo před kamennou kašnou?     A) Nic    B) Dřevěná kašna 

3) V jakém stol. kamennou kašnu postavili?  A) 16. stol.   B) 17. stol. 

4) Odkdy je chráněna?   A) od 1724       B) od 3. 5. 1958 
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Uměli byste pomoci? 

Pro malého Honzíka je dnes krásný den. Má své deváté 

narozeniny a už se moc těší domů za rodiči. Konečně mu skončil 

dlouhý den ve škole a on se mohl vydat domů. Honzík byl jako 

každé dítě plný síly a energie, proto když odzvonila pátá hodina, 

dal si s kamarády závod, kdo bude první v šatně. Kluci se mezi 

sebou strkali a předháněli. Pepa strčil do Honzy a ten nešťastně 

upadl. Kluci hned zastavili a zeptali se: „Co se děje? Bolí tě 

něco?“ Honzík začal brečet a ukázal jim svou pravou ruku, na 

kterou upadl. Děti zavolaly paní učitelku, a než přišla, 

Honzíkova ruka rychle otekla. Paní učitelka mu pomohla, poté 

zavolala Honzíkovy rodiče a ti ho odvezli do nemocnice. Druhý 

den si při hodině vyprávěli o Honzíkově zranění, jak by mu 

mohli příště pomoci oni sami. Poté už někdo zaklepal na dveře a 

stál v nich Honzík s rukou v sádře. I přes zranění si narozeniny 

moc užil a všichni byli rádi, že to skončilo pouze zlomenou 

rukou. 

Základním pravidlem je to, že ruku nemůžeme natahovat 

nebo s ní jakkoliv moc hýbat, protože by se zranění mohlo ještě 

zhoršit. Ovšem loket musíme dát do pravého úhlu k tělu, protože 

ruku musíme zafixovat, neboli znehybnit, nejlépe trojcípým 

šátkem. Na prostředním cípu uděláme uzel. Uzel na cípu 

přiložíme pod loket. Spodní cíp dáme na rameno zlomené ruky a 

vrchní na protilehlé a svážeme je za krkem. 

                       

6                                                   Pavlína Antochová, VIII. A 



                                                                                    
 

Nebezpečí kolem nás  

Kouření 
 Jak nás může kouření ohrozit? Kouření je pro děti 

ve školním věku mnohem škodlivější než pro dospělé a 

ovlivní jejich celý budoucí život. Děti se na cigaretách 

stávají závislé mnohem rychleji. Typickým začátkem 

pro pravidelné kouření je věk 12 až 13 let, tito lidé se 

často kouření nezbaví ani v dospělosti. Kouřením se 

dostává do těla spousta škodlivých látek, které 

způsobují různé nemoci. Když děti začnou kouřit ve 

školním věku, jsou častěji nemocné a mají nižší 

fyzickou výdrž. Lidé cigaretu používají jako řešení 

svých problémů, neuvědomují si ovšem, že si kouřením 

vytvářejí mnoho dalších. V dospělosti z toho můžou 

vznikat vážné nemoci, například rakovina plic, rakovina 

dýchacích cest, a další. Nebo také nádory, na které se 

později umírá. Na cigaretách se můžete stát i závislými. 

Proto nabídnutou cigaretu vždy raději odmítněte!  

 

 

 

                                                                                                               

 

 

                                                               7                                                   Pavlína Antochová, VIII. A 



                                                                                    
 

BORDER KOLIE 

PŮVOD: VELKÁ BRITÁNIE 

Border kolie se řadí k nejinteligentnějším plemenům, je to učenlivý a pracovitý pes. Je to velmi živé, 

pozorné a obratné plemeno. Je hodně aktivní, proto potřebuje dostatek pohybu Border kolie je pes 

středního vzrůstu, není těžkopádná ani příliš lehká. Psi dorůstají až 54 cm, feny jsou o něco menší. 

Samci jsou i těžší a dosahují hmotnosti 14–22 kg, feny 12–19 kg. Srst je dlouhá, středně dlouhá nebo 

krátká. U tohoto plemene se nejvíce cení pohyb, který je volný, plynulý, plíživý a rychlý a obratný. Je 

to ideální pes na agility a dog dancing. 

 

FLAT COAT RETRIEVER 

PŮVOD: VELKÁ BRITÁNIE 

Flat coat retriever je elegantní, bystrý a aktivní pes střední velikosti s inteligentním výrazem a dobře 

osvaleným tělem. Srst, která pokrývá celé tělo, je hustá, jemná a na dotek hladká. Na ocasu tvoří 

prapor a na uších krátké volánky. Povolené je pouze hnědé a černé zbarvení. Psi měří v kohoutku 59 

až 61,5 cm, jejich hmotnost je 27 až 36 kg. U fen je výška v kohoutku 56,5 až 59 cm a hmotnost 25 až 

32 kg. Je vhodný jako lovecký pes a na canisterapii. 

 

    

 

 

 

 

                                                                                         8                                                      Alena Ondřejová, VIII. A                                              

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://plushberry.weebly.com/vrh-d.html&psig=AFQjCNGndsrUi22cURjHsfqgqVQEpcpRPw&ust=1475777113171488
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi998XxoMTPAhUBECwKHV-_CwsQjRwIBw&url=http://www.pesweb.cz/cz/201.border-kolie-nejchytrejsi-pes&psig=AFQjCNGndsrUi22cURjHsfqgqVQEpcpRPw&ust=1475777113171488


                                                                                    
 

 

                              Vtipy 
„Koukám, sousede, že jste si koupil nové auto, copak se stalo s tím starým?“ 

„Ale, zaseklo se mi centrální zamykání dveří.“ 

„Tak proč to nespravíte? Kvůli tomu si přece nemusíte kupovat nový vůz.“ 

„To víte, že bych to spravil, ale tchyně zůstala sedět uvnitř.“ 

 

Pepíček ve škole zlobil a paní učitelka mu napsala poznámku: „Váš syn dnes ve škole moc zlobil." 

Tatínek jí odpověděl: „Váš žák nesnědl k večeři maso.“ 

 

Paní učitelka se zeptala studentky: „Anetko, ten úkol jsi dělala s někým nebo sama?" Studentka říká: 

„Ne, to dělal tatínek".  

Paní učitelka: „A proč?" 

Studentka: „Protože.“ 

 

 Paní učitelka se ptá dětí, co dostaly o Vánocích pod stromeček. Vyvolá Pepíčka.  

Pepíček: „Já jsem dostal PSP.“ 

Učitelka: „To je ta nová hra, že?“  

Pepíček: „Ne, to jsou ponožky slipy a punčocháče. Maminka neměla čas.“ 

 

Proč blondýna umrzla v letním kině? 

Chtěla vidět film: Přes zimu zavřeno. 

 

Blondýnka si v letadle sedne k oknu, za chvilku k ní přijde fešný chlapík a povídá: „Promiňte, slečno, 
ale toto sedadlo je moje…“ 
Blondýnka: „Dej si odpich mladej, takový blbý finty znám, neotravuj!“ 
Chlapík pokrčí rameny a prohodí: „No tak si s tím boeingem startuj sama…“ 
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                                             HRÁTKY S ANGLIČTINOU 

 

 

 Hello Bob. 

o Hello Steave. 

 How are you today? 

o I am fain, thaks. And you? 

 I am sad… 

o Why? 

 I am ill. 

o HAHAH BANANA! 

 

SPOJ DVOJICE: 

 

BLACK  

    

 BLUE 

 

 RED 

 

 YELLOW 

  

 GREEN 
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Stojánek na tužky 

Sova 

Na sovu budeme potřebovat - 1 ruličku od toaletního papíru 

                                                     - nůžky  

                                                     - tužku 

                                                     - pravítko 

                                                     - kopírovací papír 

                                                     - univerzální lepidlo 

                                                     - papír hnědé, bílé, černé a oranžové barvy 

                                                     - děrovačku 

                                                     - kousek barevného kartonu  

1. Nejprve potáhněte ruličku od toaletního papíru hnědým papírem. Ruličku si 

přeměřte, k výšce připočtěte zhruba polovinu, rozměry přeneste na papír a 

vystřihněte. Potom ruličku potřete lepidlem a papír nalepte tak, aby po jedné 

straně přesně lícoval s hranou ruličky. 

2. Přesahující papír v dvoucentimetrových rozestupech nastříhejte a přilepte 

k vnitřku ruličky. 

3. Potom si na papír odpovídající barvy přeneste vedle textu uvedené předlohy 

pro oči, uši, křídla, nohy a zobák a všechny tvary vystřihněte. Zorničku si 

vyrobte děrovačkou z černého papíru a nalepte ji doprostřed oka. 

4. Oči, uši, křídla i nohy podél čárkovaných linek nastřihněte a „třásně‘‘ 

nakruťte přes hranu pravítka. 

5. Jednotlivé díly pak na ruličku nalepte tak, jak ukazuje obrázek. 

6. Nakonec z barevného papíru vystřihněte kruh o průměru zhruba 7 cm (podle 

velikosti ruličky) a přilepte ho ke spodní hraně ruličky. 
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          NAŠI PRVŇÁČCI        
 

 

Ptali jsme se našich prvňáčků, jak se jim líbí jejich první dny ve škole. 

U většiny dětí byly odpovědi kladné a škola vyhrála nad školkou. 

 

Děti z 1. B - vyučující Jana Holcová 

 Anička Hrušková – „Ve škole se mi moc líbí, mám tu hodně 

kamarádek a školu mám raději než školku.“ 

Magdaléna Lacková – „Líbí se mi tu a máme hodně hodnou paní 

učitelku. Těším se, až se naučím psát a počítat.“ 

Kuba Smetana – „Hodně si mi tu líbí, našel jsem si nového kamaráda. 

Je to tu dobrý, máme hodnou paní učitelku.“ 

Honza Pícha – „Zatím se mi tu moc nelíbí, ve školce jsem si mohl víc 

hrát. Chtěl bych zpět do školky, ale mám tu nové kamarády.“ 

Viktorka Němečková – „Ve škole se mi moc líbí, škola je nejlepší.“ 

Vilda Vilém – „Ve škole se mi moc líbí a mám nejraději matematiku.“ 

 

Děti z 1. A – vyučující Jana Žaldová 

Jonáš Čížek – „Nejvíc mě baví malovat čtverec, je to můj 

nejoblíbenější předmět. Paní učitelka je moc hodná a dává jedničky.“ 

Honza Holas – „Škola je lepší než školka a mám tu hodně kamarádů.“ 

Nela Běrdová – „Mám tu kamarády a škola je lepší než školka.“ 

Filip Šimeček – „Nejvíc mě baví učení, škola je o moc lepší než 

školka.“ 

Agátka Hesová – „Ve škole je to super, já se nejraději učím.“ 
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BRUMÍKŮV MEDOVNÍK 

CO BUDEŠ POTŘEBOVAT: zlaté Koka sušenky podle potřeby   
(asi 1/3 balíčku), 200 ml karamelového pudinku, 4 lžíce másla, hrst 
ořechů (vlašské nebo lískové), 3-5 lžic medu a cukr podle chuti 
 
 

1. Do misky si nalámej na větší kusy Zlaté Koka sušenky. Pak k nim 
přidej několik lžic medu a vše dobře promíchej, aby med 
sušenky dobře obalil. Nech je chvíli odležet, aby do nich nevsákl. 

2. Podle návodu na sáčku si připrav karamelový pudink. Když 
vychladne, přidávej ho po malých dávkách do změklého másla 
utřeného s cukrem. Vymíchej hladký krém, který ještě podle 
chuti doslaď. Nakonec přidej najemno umleté vlašské oříšky. 

3. Vhodnou formu vymaž změklým máslem a nasyp do ní 
nalámané Zlaté Koka sušenky. Pak je přelij připraveným 
krémem a dobře je promíchej. Vlož formu do lednice a nech 
zákusek několik hodin odležet. 

4. Hotový zákusek opatrně vyklop z formy. Uhlaď jeho povrch a 
posypej ho zbytkem mletých oříšků.                                                                               
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TAJENKA 

 

1.        

                                                                              6. 

                                    4. 

2. 

                                        5. 

                                                                          7. 

3. 
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OSMISMĚRKA 

NAJDI: KLAS, ŠAKAL, STAVBA, PRAK, PODZIM, CUKR, PROVAZ, 

PADÁK, KOPYTO, SKLO, HŮL, ŠELMA, KUS, SAKO, PRUH, PAVOUK, 

AMUR, NOC, OHEŇ, LAK, POVODEŇ, ROH, MĚSÍC, KOLO, LAMA, 

MRAK, MÍČ, LÍH 

 

TAJENKA:                                          

= český státní svátek, který připadá na 28. září, neboť tohoto dne roku 

935 byl svým bratrem zabit český kníže sv. Václav 
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D K E P N Č M Ě S Í C Z 

P O V O D E Ň E A K S A 

A P A D Á K Š A K A L V 

V Y A Z K E É N O C Ů O 

O T B I L A M A L Í H R 

U O V M Í Č C H O E R P 

K L A S S K U S Ň U R T 

A Á T T N R K O M A O S 

L A S O P M R A K T H I 



                                                                                    
 

Podzimní báseň 

Podzim je starý pán, plody dává nám,  

listí krásně barví a povídá:  

Léto již spí a já pracuji, radujte se lidé 

z darů přírody a školáčci těšte se do školy. 

 

Halloween už přichází, nebojte se,   

nejsou to příšery, jen děti, co koledují 

v kostýmech. Dýně ať mají strašidelné  

obličeje a děti šťastné úsměvy. 

 

Podzim je jak med, co zahalí 

celý svět a říká: 

Medvěde, jdi už spát, ať seš na 

jaře čilý a můžeš si hrát. 

 

Podzim, to je hub čas, 

les je plný krás. 

Nasbírej maliny a ostružiny 

i trochu borůvek, ať má 

maminka na povidla. 
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